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 تَْصنِيُف:
ِدي    د. َمالِِك بِْن رَِضا بِْن َعَوٍض الُْمَحمَّ

يِه َولَِمَشاخيِِه   َولِلُْمْسلِِميَ َغَفَر اهلُل ََلُ َولَِواِِلَ



 

 

 املقدمُة

ِر ََُّّ،هنَُّاحلَمَدَّهللََّنحَمُدهَّوَنستعي َّإن َّ ْف ِفََّّإل ه،َّوَنيوذََُّّوَنعوُبََّّ،هوَنستع نَُُّشورََّأن ناباهللَّمر َّ،سر

الةَُّ لََّفالََّهاديَّله،َّوالص 
لر ََّلُه،ََّوَمنَُّيضف هَّاهللََّفالَُّمضل 

نا،ََّمنَََّيفدر
ََملر نََّس ِّئاتََّأعف

ََّّومر َّالاَُّوالس 

اَّبيدَّ.... فَّاألَنب اءَّوامُل سلني،َّنب ِّناَّحممدَّوَعىلَّآلهَّوَصحبهََّأمجيني،َّأم  َّعىلََّأُشف

بفَّ لمَّضتتَ
َّعر نَّالُيلواَّفإن  يًًَّالع يَّأل مَّفر هَّالُيلَمءََّقديًَمََّّاهلامةطَّامُلصتتَحمَّمر وَفوائردََّّا،ََّوددر

َ َََّّهذاَّاليرلم َعََّفأردُتََّأنََّأضتَّىَّلقارئَّالق آنَّعنَّمي فعه،والَّغنًََّّ،يفََّثنايَاَّالبَحثَّدَُّمَج ةَّستَ

نَّماَّبنيَّاجلانبَّالنظ يَّواجلانبَّالعطب قي،َّجاميًَّهذاَّاليلمََُّّأصوَلََّّداوًيااَُُّمعًَصََّّابافر هَُّكع

َّ.(1)مبادئهَّوَأتقنَّ،أصولَّهذاَّاليلمَّدصلَّ:درسهَّعنَّفهم

َّامُلخعصو م ُتَّهذا ََّّ"َّ:َأسف لم َّف ََّّرالُميس  َّـمَُّالََّضبط ََّّيَّع  ََّحَّص  َّواهللَّأسألَّأنَّجييلهَّ"َّف  ،

هخال َّ.دسبيَّونيمَّالوك لَّهو،َّو،ََّصوابًاَّعىلَّسنةَّرسولهصًاَّلوجهر

َّ

*َّ*َّ*َّ

 

                                                             

(1)ََّّ َّهمن َّم اجع َّالكعابَّأهم َّيفَّنقطَّاملصادمذا ََّّأليبَّعم وَّاملحكم َّعىلَّوجهَّوللداين، َّالضبطَّوك ِ عه أصول

ََّّلتَّرسمَّاملصحمَّوضبطه،،َّوأليبَّداوودَّسل َمنَّبنَّنجاح االخعصار رسمَّاملصحمَّوأ.َّد.َّغانمَّقدوريَّاحلمد،

املقاصدَّيفَّاملشهورَّمنَّعلمَّضبطَّاملصادم.َّد.َّعادلَّإب اه مَّأبوَّشي ،َّوأ.د.َّشيبانَّحممدَّإسَمع ل،ََّّتلَّوضبطه.

َّوغريها.
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َّ
 

بُوَضٌةََّّ"َّواملكتوب يف هذه اللوحة هو قوله تعاىل: َهاٌنََّمقف فَََّترُدواََّكاتربًاََّف ر ٍ ََّوََل َِ ََّعىَلََّس َُّكنفُعمف نف
َوإر

َّ ََّفلف َُؤدِّ ًضا ََّبيف ُضُكمف ََّبيف َن
ََّأمر ََّفإرنف ََّوَمن  َهاَدَة َّالش  تُُموا ََّتك  ََّوََل ََّرب ُه َّاهَّللَ ََّول يَت ق  ََّأَماَنتَُه َن

ُتم  يَّاؤ  ال ذ 

َمُلوَنََّعل يٌمَّ) ُبُهََّواهَّللَُّب َماََّتع  ٌمََّقل 
ُهَّآث  َهاََّفإ ن  تُم  382ََّيك  ََّوإ ن  ض  َر  يَّاْل 

ََّوَماَّف  َماَوات  يَّالس 
(َّل ل ه ََّماَّف 

ََّيَشا ُبََّمن  ََّيَشاُءََّوُيَعذِّ َمن 
ُرَّل  ف  َّب ه َّاهَّللََُّفيَغ  ب ُكم 

ُفوُهَُّيَحاس  َُّتخ  َّأَو  ُكم 
ََّواهَّللََُّعَل َّءَُُّتب ُدواََّماَّف يََّأن ُفس 

يٌرَّ) ٍءََّقد  ََّشي  َّآَمَنَّب اهَّلل ََّوَمََلئ َكت ه 382َُّكلِّ نُوَنَُّكلٌّ م  ََّوال ُمؤ 
ََّربِّه  ن 

َّم  َلَّإ لَي ه  ُسوُلَّب َماَُّأن ز  َّ(َّآَمَنَّالر 

ِف ََّ نَاَُّغ نَاََّوَأَطيف يف
ََّوَقاُلواََّسمر َُّرُسلرهر نف

ََّأَدٍدَّمر َ ُقََّبنيف ِّ َِ َّاَلَُّن
ََّوُرُسلرهر ََّوُكُعبرهر نَاََّوإرَل فَكَّاملفَصر رُيَّاَنَكََّرب 

(582.)َّ

َّهوَّالذيَّباللونَّاألمح .املوجودَّيفَّاللودةََّّتنبيه:
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 .ُه، ونشأُتالض َّبِط علِم : تعريُفوُلاأَل املبحُث

َّ َّموضوعين:المصحفََّّالحديثَّعنَّخطَُّلَّمََّيش 

َّوهوَّماَّيسمىَّوالوصل،يادةَّوالبدلَّواهلمزَّوالِصلَّماَّي جعَّإىلَّب انَّاحلذفَّوالزََِّّّ:اْلولالموضوعَّ

َّاملصحَّرسمرََّّلمرَّىلَّعرَّإرََُّّلََّخَّدفَّتمََّالَّ"َّ:بحثَّآخ َّبينوانعنهَّيفََّّوهوَّالذيَّسبقَّاحلديثَّسم،ال  َّبيلمَّ َّ."مر

َّ كةَّوالس َّعالماتَّاحلََّوَّقط،الن ََّّ:َّماَّي جعَّإىلالثاينالموضوعَّ َّحوها،ون،َّوصورةَّاهلمزةَّدةَّواملََّد َّكونَّوالش 

َّ.البحثوهوَّموضوعَّهذاََّّ،الّضبطبعلمَّىَّوهوَّاملسم َّ

الذيََّيعمَّباليالماتَّالعيَّوضيهاَّأئمةَّالضبطَّيفَّاملصادمَّمنذَّالق نَّاألولَّهوَّاليلمََّّوعلمَّالضبط:

َّاهلج ي،َّلعحق قَّالوضوحَّوالب ان،َّوصونَّاأللسنةَّعنَّاخلطأَّيفَّتالوةَّكعابَّاهللَّتياىل.

َّنشأةَّعلمَّالضبط:

ََّّ َّومنَّجاءَّابيني تبطةَّباسعخدااَّاليالماتَّيفَّاملصحمَّعىلَّيدَّعلَمءَّالع َّبطَّمَُّكانتَّنشأةَّعلمَّالض 

َّالهجري ََّّبيدهم، َُّيعرفَّيفَّالقرون َّالعلم َّالن َّوكانَّهذا َّاْلول َّبعلم ثمَّغلبَّاسعيَملََّّوالّشكل،قطَّة

َّ َّبطَّيفَّاليصورَّاملُعأخ ةَّعل ه.مصطلحَّالض 

َّ:ومجيهاَّطة،قالن ََّّواالسم:،َّطُهََّنقطاًََّنَقَطَّاحل فََّينقََُّّلالِيمصدرََّّالقاف،ونَّوسكونَّبِعحَّالن ََّّ:طق َّوالن ََّّ

غويَّالعربيَّاثَّالل َّرقطَّيفَّالت َّعملَُّمصطلحَّالن َّواستََُّّ،طَّبالعًشديدَّتنق طاًَّنق ََّّ:يضاقالَّأََّيَُّوَََّّقاط،والنَِّّطَّقََّالن َّ

َّبمعنيين:َّ

َّعشاهبةَّيفَّ وفَّاملَُّلعم  زَّاحلَُّاإلعجامََّّطَُّق َّنَََّّ:اْلول ل هَّماَّعَّضيُتَّأي:َّوَََّّ، َفَّاحلَََُّّتَّمفَّجََّعفَّقال:َّأََّيََُّّورة،الص 

،َّويقال:َّذاََّكََّهََّوَََّّعان،قطََّنَُّل هَّاءَّعََّوالع ََّّ،ةواددقطةَّال:َّعل هَّنَُّمًلَّالذ ََّّنظريه، زهَّعنَّم رَّلعََّقاطَّرنَّالن َّعا َّمرََّيَّ

َّعَََّّبنَََّّإنَّنَصَّ َّ.وضيهَّيفَّاملصحمهوَّأولَّمنََّّ(09)ت:مٍَّاصر

ََِّدنيَََّّؤيل،الد َّوَّاألسودَّبَُّذيَّاخ عهَّأََّال ََّّ،َّوهواإلعرابََّنق طَُّ:َّالثاين َّاحلَََّّوَقَّفَََّّقطةًَّعحةَّنَُّجيلَّعالمةَّال َّ، فر

ََّّعه،َتََّّقطةًَّةَّنََُّسَّوالكََّ َّعابة.الكرََّّنََّوالمَّلََُّيََّّلونٍَّبرََّّني،قطعََّنَُّنوينَّيلَّللع َّوجَََّّديه،يََّةَّبنيَّقطََّةَّنَُّم َّوالض 
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ًَّلَّاملرَّْةَّيفَّالل ََّّ:كُلَّوالّشََّّ َّوأَََّّ،بهوالش  َّيََّاب َّالد َََّّلَّكََّوَشََّّ،العَبََسََّّم َُّاألَََّّكَلَّشف َّة َّلَُّكَُّشف ََّشكفَّها قوائمهاََّّشد َّالً،

َّ َّابَّأََّعََّالكرََّّلُتَّك َّوَشََّّ،بلاحلَََّّأي:َّ،لرَّكاََّبالش  ََّّ.اإلع ابتَّماََّيالََّهَّبرَّتدالًَّإذاَّق  َّكفَّهََّشَّلَُّكَُّشف

َّاحلَََُّّقَّوفَّعَّفََّوَضَّاَّيَُّفهوَّمَََّّ:طََِّّلحَّالَخَّكلَّيفَّاصط َّالّشََّّام َّوأََّ ةَّالةَّعىلَّاحل كاَّمنَّاليالماتَّالد َّهََّعََّأوََّتََّّ وفر

َّاملََّ دنوينَّأوَّأوَّالع ََّّدَِّّأوَّاملَََّّمزرَّكونَّأوَّاهلََّخصوصةَّأوَّالس   .الش 

كل(لمََّتَّاليرَّذاَِّةَّاألوىلَّيفَّهََّؤل َّعبَّاملَُّوكانتَّالكََُّّ لَّوأشه َّكعابَّوصَّ(،ملَّعنوانَّ))الن قطَّوالش 

َّقطَّعبَّالن َّنَّكَُّل ناَّمرَّإرَّ ََّّمَُّىَّ))امُلحكََّسم َّهت(َّامل444َُّ)تَّ"اينَّالد ََّّ"ابَّعََّكرََّّكل،والش  َّادرََّصَّتمََّالَّطرَّقفََّّنََّيفر ((َّمر

َّعابهَّ))أَُّاينَّكرَّلم ذَّالد َّهت(َّتر404َّىَّأبوَّداوودَّسل َمنَّبنَّنجاحَّ)توسم َّ َّوَّ،ه((عََّ ِ  َّبطَّوكََّصولَّالض  بطَّالض 

ِرَّلْةَّمََّ ََّّطََّبََّيلََّضَّصدرَّال َّصطََّاعَّمََُّشََّّم َّثََُّّباحلَزا،َدِظهََّّءَّأيضاًَّالّش  ذاَّلةَّعىلَّهََّالذلكَّللد َّبيدَّبطَّلحَّالض 

َّوقَََّّاملوضوع، َّقطَّحَّالن َّلََّاسعيَملَُّمصطَََّّل  َّكل.والش 

بط،لمَّومةَّيفَّعرَّ َّمنظَُّشهََّوأََََّّّ َّسمَّاهَّيفَّال  َّعرَّومََّهاَّيفَّآخ َّمنظَُّحلقََّازَّالعيَّأََّومةَّاخل  َّنظَُّهيَّمَََّّالض  ةَّملسَم 

َّقوله:((َّوأوهلاَّمآندَّالظ َّور َّمََّ))

بــــاَّأناَّأُتبعــــوهَََََّّّّّامَّنظمَّرسمَّالخطــذاَّتمـهَََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّ َّط َّـهَّبالض 

َّوداـذيَّألفيتُهَّمعهـــ َّالـــعلََّّونَّجامعًاَُّمفيدًاََََّّّّــــكيماَّيكََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّ

َّلـجيــهذاَّالَّل َّــيفَّأهَّراًَّـهُمشتََََّّّلَََّّّي َّـلنَّالَخَّـــمستنبطًاَّمنَّزََّمَََََََََََََََُّّّّّّّّّّّّّّّ

رازَّيفَّالطَِّّ"ىَّم ََّسَّهت(َّامل800َُّيسَّ)تالع نَََّّعبدَّاهللحممدَّبنََّّعبدَّاهللمااَّأيبَّوحَّاإلرَّهاَُُّشَّودرَّوأشه َُُّشَّ

َََّّّ."رحَّالخرازَشَّ

*َّ*َّ*َّ

َّ

َّ

َّ
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َّ

رََُّّالن قطَََََُّّّّّ َّ:َّالُمدو 

لَّنرظااَّلعمً لَّاحل األسودََّّ كاتَّيفَّالكرعابةَّالي ب ةَّإىلَّأيبتنسُبَّأكًُ َّاملصادرَّاخ اَعَّأو 

ؤيلَّالبصيَّ)َّظََّ ََّّاَلََّالد 
ُظهورَّالل حنَّعىلَّألسنةَّ،َّفإن هَّبيدَّأنَّرأىَّهتَّ(40ََّّ:عم وَّتَّبنر

بًْاَُّياُخَّ":ََّّ،َّوقالَّلهارَّكاتبًاََّفطرناًَّ،َّاخعالُق آنرََّّ،َّووقوعهَّيفَّق اءةرَّالن اس َّامُلصحمَّوصر لمَّذر

َّفاُنقطَّواددةَّفوقَّاحل فَّ،َّوإذاَّضممُعهاَّفاجيلَّالن قطةَّإىلَّ لونَّاملرداد،َّفإذاَّفعحتََّشِعي 

 كاتَّهَّاحلتبيُتَّش ئًاَّمنَّهذجانبَّاحل فَّ،َّوإذاَّكسهتاَّفاجيلَّالن قطةَّيفَّأسِلهَّ،َّفإنَّأََّ

َّ.آخ هَّدأَّاملُصحمَّدع ىَّأتىَّعىل،َّفابع"ُغن ًةَّفانقطَُّنقطعني

َّأخذووَّ َّتالمذة َّالبصة َّيف َّاألسود َّأليب ََّّاكان َّعلم َّاملُصحمعنه َّوَنقَط يفََّّ،الي ب ة

معهمَّنُصَّبنَّعاصمَّالل ًيَّ) ،َّهت(09َّ:اينَّ)تَّقبلهت(َّويىَّبنََّييم َّاليدو09:تُمقدِّ

ح حَّأنَّأباَّاألسودَّهوَّاملَّ،َّالبدءَّبنقطَّاملصادمَمصادرَّإل هونسبتَّبيضَّامل َّ.َّعدئَّبهبوالص 

 ِعلُم الضَّبط 

 (النَّقط والشَّكل)

 نـَقـْط اإِلْعَجام 

 الُمشتـَبهِة ِلتميِيزها()وضع نِقاٍط على الُحروف 

 )يُنسـَب إلى نصر بن عاصم(

 نَـَقـْط اإِلْعراب 

 (َعالَماُت الَحركات)

َّاني  المذهب الثّـ

النـَّقط 

  (الشكل)الُمستطيل

 (ليل بن أحمدالخَ )

ل  الَمذهب األوَّ

 النَّقط المدور 

 (ليؤَ ود الد  س  و الَ ب  أَ )
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ابقَّإىلَّذلكوي ىَّفإهنَمَّأخذاَّذلكَّعنَّأيبَّاألَسودأماَّنصَّ يلَّ،َّوهوَّال ذيََّجَّ،َّإذَّكانَّالس 

َّ.احلَ كاتَّوالع نوينَّالَّغري

ىَّنقطََّألسودَّالدؤيلنقطَّأيبَّاَّوانعرش رَّ،َّوكانَُّيسم  لونَّ،َّوهوَّباإلع ابَّأوَّالن قطَّامُلدو 

َّ. نَّاملدادَّال ذيَُّتكعبَّبهَّاحل وف،َّوالْالبَّف هَّاللونَّاألمحيالمَّلو

َّ:َّالُمستط يُلََّّالن قطََََََُّّّّّّ

مانَّوُكع ابَّاملصادمَّيسعيملونََّنقطَّاإلع ابَّالذيَّاخ عهَّأبوََََََّّّّّّ مىضَّق ٌنَّمنَّالز 

َّالعيَّاخُ عتَّيفَّالنَِّّ َّلكنَّاسعيَملَّنرقاطَّاإلعجاا ؤيلَّ، َّالد  نَّصمَّالًاينَّمنَّالق األسود

َّلوننيَّحلاجعهمَّإىلَّ،الكعابَةَّوأتيبَتَّالُكع ابَّتأثقلَّاإلع ابَّنرقاطَّجانبَّإىلَّاهلج يَّاألول

َّاحل َّمن َّأكً  َّالُق  َّأو شَّذلكَّعىل َُّيشوِّ َّوقد ،َّ َّرب َّاإلع ابَّبنَقطر َّالعباسََّنقطر َّالدعَمل ،َّ اء

َّالِ اه ديَّ)ت َّاخلل لَّبنَّأمحد َّالي ب  ة َّجيلَّعاَل َّمم ا كِّ َّيفَّط يقة079َّاإلعجااَّ، َِ َُّي هت(

َّاحل َّفاسعيمل ،َّ َّاحل كات َّليالمات َّال عيَّجديدة َّاحلُم  َّالنِّقاط َّمن َّبدالً ْرية َّالص   وف

ؤيلَّ.َّ َّاسعيملهاَّأبوَّاألسودَّالد 

اينَّعَََََّّّّّ ََّّ":َّقالَّنَّمحمدَّبنَّيزيدَّالمبردَّأن هونقلَّالد  كلَّال ذيَّيفَّالُكُعبَّمنَّعَملر الش 

َّ وفاخلل ل،َّوهوَّمأخوذَّمنَّصورَّاحل مةَّواوََّصْريةَّالص  ورةَّيفَّأعىلَّاحلَ ف،َّلئالَّ،َّفالض 

َّاملكعوبةبتلعبسَّ َّياءَّتتَّاحل ف،الواو َّوالكسة َّفوقَّاحل فَّ، َّألمَّمبطودة َّ،"والِعحة

َّاخل َّأن  اينَّأيضًا َّالد  َّواإلشَما،َّواالع شديدَّوال  َّل لَّبنَّأمحدَّجيلَّعالماتَّللهمزةَّووذك 

َّ،َّفإذا(شديد)َّكلمةَّ(،َّوأخذهَّمنَّأولّ ََّّ)شددَّرأسَّشنيَّمنَّغريَّنقاطفجيلَّعىلَّاحل فَّامل

َّ.( مخِ)َّكلمةَّ(،َّوأخذهَّمنَّأولكانَّخِ ًِاَّجيلَّعل هَّخاءَّمهملةَّ)

َّالعرَبَّ َّ،َّوال وا،َّوباإلشَمارََّّعل َّالحرفَّالموقوفَّعليهتقفََّّوذكرَّسيبويهَّأن  كونَّالس 

َّ َّقال: َّثم  َّنقطة"والع ضي م، َّفلإلشَما َّعالمات، َّاجلزاَّوهلذا َّجم ى َُّأج ي َّوللذي ،

https://www.google.com.sa/url?q=http://daralma3aref-quranya.blogspot.com/2011/02/4.html&sa=U&ei=YRtgU8nJLcaEOKL3AQ&ved=0CDYQ9QEwBQ&usg=AFQjCNHzIURiPG1KgaaQh_Ao-2UTT_HaIA
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َّاخلاءواإل َّخط َّسكان َّاحل كة َّول وا َّيديَّ، َّأن َّ"وللع ضي مَّالشنيَّ،احل فَّبني َّويبدو ،َّ

َّ.ذهَّاليالماتَّعنَّش خهَّاخلل لس بويهَّأخذَّه

لمًاَّأّلفَّفيهَّكتابًاوجعلَّالخليلَّبنَّأحمدَّمنَّأصولَّالن قطَّ كلَّع  ،َّقالَّأبوَّعم وَّوالش 

ُلَّ اينَّ:)َّوأو  للهَّاخلل لَّبنَّأمحد،َّمنَّصن مَّالن قطَّورسمُهَّيفَّكعابالد  ن مَّصَّ،َّثم َّوذك َّعر

َّالن حو َّمن َّمجاعة َّبيده َّوامُلق ئنيذلك َّط يقهيني َّف ه َّسلكوا َّواقعدواَّ، َُّسن عه، بيوا َّوات  ،

َّ..(.َّبمذهبه

*َّ*َّ*َّ

َّ
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 .تابِة الع ربيَّة: عالماُت الِكياِنالثَّ املبحُث

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ُ
ُ

 

  

 

 

 

 عالماُت الِكتابِة العَربيَّة

 الفتحة

 في النقط المدور: نقطة حمراء

 فوق الحرف:

 في النقط المستطيل: ألف

 (ـَ )مبطوحة فوق الحرف 

 الكسرة

نقطة حمراء في النقط المدور :

 .تحت الحرف

 في النقط المستطيل: ياء مردودة

 ( ـِ )تحت الحرف 

 الضمة

نقطة حمراء في النقط المدور :

 بين يدي الحرف

 في النقط المستطيل: واو صغيرة

 (ـُ )فوق  الحرف 

 عالمات الحركات عالمة السّكون

 
 فيييي الييينيييقيييط اليييمييييدور 

 نيييقيييطيييتييييان حيييميييراوان 

فوق الحرف عنييد الفت  

وتيحييييت اليحيرف عنييييد 

 اليييييييييييييييييكسييييييييييييييييييييييير  

وبين يييدي الحرف عنييد 

 الضم 

 عالمة التنوين

 في النقط المستطيل 

 عند الفت  (ـ  )

 عند الكسر (ـٍ )

 عند الضم  (ـ  )

 

 ( من كلمة َمدَّ~عالمة الَمدَّ )

 الهمزة عالمة

  

 عالمة التَّشديد

  

 دائرة صغيرة 

 فوق الحرف

)    ( 

 رأس خاء

 من غير نقطة  

() 

 همزة 

 القَطع

 ( ء)

 همزة 

 الوصل

() 

دال فوق الحرف 

 أو تحت

 رأس شين  

) ّ ( 
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 .لم الضبطراجع عمأهم : لُثاالثَّ املبحُث

 املصنف الكتاب م

ََّّعم وعًَمنَّبنَّسيدَّبنَّعًَمنَّأيبَّالمحكمَّيفَّنقطَّالمصاحف 1

َّعم وَّالداين

 أليبَّداوودَّسل َمنَّبنَّنجاح أصولَّالضبطَّوكيفيتهَّعل َّوجهَّاَلختصار 2

حمدَّبنَّحممدَّبنَّإب اه مَّمل يفَّرسمَّأحرفَّالقرآنَّمنظومةَّموردَّالضمآن 3

 خل ازا

َّيسنََّحمدَّبنَّعبدَّاهللَّالع َّمل الخرازَّضبطَّالطرازَّيفَّشرح 4

 ييلَّبنَّحممدَّالضباعل سميرَّالطالبينَّيفَّرسمَّوضبطَّالمصحفَّالمبين 5

 دسنيَّالِ ماويَّبنَّيبدَّاحليل رسمَّالمصحفَّونقطه 6

 

 د.َّغانمَّقدوريَّاحلمد .أ الميسرَّيفَّعلمَّرسمَّالمصحفَّوضبطه 7

 

رسمَّالمصحفَّوضبطهَّبينَّالتدقيقَّ 8

 واَلصطَلحاتَّالحديثة

 د.َّشيبانَّحممدَّاسَمع لَّأ.

 د.َّعادلَّبنَّإب اه مَّأبوَّشي  المقاصدَّيفَّالمشهورَّمنَّعلمَّضبطَّالمصاحف 9

َّد.َّعبدَّالعوابَّم يسَّدسنَّضبطَّالمصحفَّنشأتهَّوتطوره 11

َّأمحدَّبنَّحممدَّأبوَّزيتَّدارَّالسبيلَّإل َّضبطَّكلماتَّالتنزيل 11

استعمالَّاْللوانَّيفَّاصطَلحاتَّضبطَّاْللوانَّ 12

َّاْلندلسَّوالمغرببينَّعلماءَّ

د.َّمواليَّحممدَّاإلدرييسَّ

َّالطاه ي
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 .صحِفمُلا ُةباع : ِطُعاِبالرَّ املبحُث

َّيفَّمدينةَّهامبور َّبأملان اَّ"هنكلَمن"ُشفَّعىلَّطبيهَّذيَّأََّصحمَّال َّبعَّهوَّاملَُّطََُّّكانَّأولَّمصحم 

مصادم(074ََّّةَّتتَّرقمَّ)عبَّاملصي َّسخةَّيفَّدارَّالكَُّوتوجدَّمنهَّنََُّّتق يبا،ا0404َّ-هت0094َّسنةَّ

َّدََّخلتَّالبالودَََّّاريخ،الع ََّّصادمَّمنذَّذلكطباعةَّاملَََّّوتوالتَّ،القاه ةسخةَّأخ ىَّيفَّمكعبةَّجاميةَّونَُّ

َّاملََّفظَََّّاإلسالم ة، َّاملصادم َّدََّه ت َّيف َّاليَُّطبوعة َّاخلالفة َّومرَّار َّالبَّندصَّواهلرًََّمن ة َّمن َّتوغريها دَّالر

َّاإلسالم ة.

َّرابعَّعرشَّاهلج يَُّمصحمَّوقدَّاشعه َّبمصَّيفَّأوائلَّالق نَّال  ََّّ ريَّبنَّحممدَّالشهضوانَّكعبه

اءَّوالكاتبنيَّإىلَّمي فةَّرسمَّالكعابََّّ))إرشادصادبَّكعابََّّاليت،املخل َّ هذاَّاملُصحمََُّّطبعَّاملُبني((،الُق  

َّ.وقواعدَّالضبطسمَّاليًَمينَّوالعزاَّكاتبهَّبخصائصَّال  ََّّا(0809-هت0098ََّّ)سنةَّ

َّخةَّاألََّش ََّبلَّمََّةَّمنَّقرَّتَلتَّجلنكَِّّهتَُّش0007ََّّويفَّسنةََّّ مَّيزه َّلإلُشافَّعىلَّطبعَّاملُصحمَّالرش 

َّويف َّودَّالكَُّجعاصمَّبنَّأيبَّالن ََّّلق اءةرََِّّصَّبنَُّسل َمنَّبنَّامُلْريةَّاألسديَّالكويف َّعىلَّماَُّيوافقَّروايةََّدَّ

َّ ال محنَّعبد عنَّأيبَّعبدَّ،ابييالع َّ ان،لمياهللَّبنَّدب بَّالس   ِ ،َّوزيدََّّطالببنَّأيبَّوعيلََِّّّ،َّعنَُّعًَمنَّبنَّع

َّابتبنَّثََّ َّ.اهللَّعل هَّوسلمَّبيَّصىل َّ،َّعنَّالن َّيببنَّكََّ،َّوُأيب 

َّوكَََّّ َّ خَّحُمَّانَّهذاَّاملُصحمَّقدَّكعبهَّالش  َّه.ط َّخََّدادَّبرَّهريَّباحلََّمدَّعيلَّاحلُس نيَّالش 

نَّوكانتَّهذهَّالل ََّّ نةَّمنهَّومر َّوأمحدَّاإلسكندريَّعناين،وُمصطِىََّّ،دِنيَّناصمَّاألساتذة:جنةَُّمكو 

َّاملُصحمَّسنةََّّ:تياىلَّاهللَّرمحهمَّ– لَّطبيةَّهلذا واملصادمَّالعيََّّا(0050ََّّ–َّهت0045)وظه تَّأو 

َّاملشارقة.أُشناَّإل هاَّكانتَّمضبوطةَّعىلَّالقواعدَّالعيَّوضيهاَّاخلل لَّبنَّأمحدَّوأتباعهَّمنَّ

ََّتََّّ يب،اليََّْ بَّالدَّاملََّمَّأخ ىَّيفَّبرَّصادرَّجانبَّذلكَّكانتَّهناكَّمََّوبرََّّ َّ–طَّبعلمَّيفَّط يقةَّالض 

دَّائ فَّالز َّالمةَّاحلََّوعَََّّ اء،محََّواملسهلةَّنقطةََِّّ اء،َصَّقطةَّقةَّنَُّحق َّلَّعالمةَّاهلمزةَّاملَُّيفََّجًََّّل:مرََّّ–ماََّّانوعًَّ

َّكذا.وهََّوقهَّ اءَّفََّمَحََّّائ ةٌَّدََّ
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ََّّاملصحمَّطباعةَّعىلَّاإلُشافَّجلانَّ–َّذلكَّبيدَّ–والتَّوتََّ َّ.اإلسالم ةيمَّيفَّسائ َّالبالدَّالرش 

َّ خَّعيلىَّعهدَّالشذلكَّدع ََّّواسعم  ََّّاء،الُق  َّمواَّعََُّّجنةَّإىلَّش خرَّسندَّرئاسةَّهذهَّالل َّصَّتَُّوكانتَّيفَّمرََّّ

َّ َّالض  ََّّباعحممد َّ)َّاملعوّفِّ 0074َّسنة َّالبََُّّ(ا0024-هت ع َّجُمم  َّإىل َُّأسندت َّاإلرَّثم َّباألزه َّسالم  َّحوث ة

َّ َّيم.الرش 

َّ

ةَّملاساحلاجةَّا-وفقهاَّاهللَّتياىلَّإىلَّكلَّخري-َّمةَّالمملكةَّالعربيةَّالسعوديةووقدَّأدركتَّحك

وتمََّّ"جممعَّامللكَّفهدَّلطباعةَّاملصحمَّالرشيم"فأنشأتََّّوتسج له،للينايةَّبطباعةَّاملصحمَّ

،َّواهلدفَّمنهَّطباعةَّاملصحم،َّطباعةَّتنأىَّبهَّعن0492َّافععادهَّيفَّالسادسَّمنَّشه َّصِ َّعااَّ

َّد ثَّأََّ َّاملطبي ة، َّواألخطاء َّالياَل َّيف َّاملطابع َّأضخم َّمن َّتيد سمىَّويَّأددثها،نشأتَّمطبية

َّاملصحمَّالذيَّتَُّ ةَّسنويًّاَّوتبلغَّطاقةَّاملطبيةَّثالثنيَّمل ونَّنسخَّ"بويةمصحمَّاملدينةَّالن"درهَّصف

َّبدونَّتوقم.وَّ"ثان ة"أيَّبميدلَّمصحمَّكاملَّكلَّ

َّ

*َّ*َّ*َّ

ََّّ
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 .ح ِفْصُمـ: ت قِسيُم الامُساخَل املبحُث

،َّوَتنش رطًاَّحلِظةَّ  َممر َّللهر زًا ِف قااَّاملعأخ  ونَّبوضعَّأرقااَّاآليات،َّوَتقسر مَّاملُصحمَّإىلَّأجزاء،َّد

ةَّيفَّشه َّرمضان،َّفالكًريالق آنَّالك يمَّواملعيبِّدينَّبه،َّ اويح.َّمنَّاملسلمنيَّيعمونهَّيفَّصالةَّخاص  َّال  

ََّّ ََّكمَّيفَّاهلل،ََّرسولَّيا:َّقلت)):َّقالَّ–ريضَّاهللَّعنهَمَّ-َّمذيَّبسندهَّعنَّعبدَّاهللَّبنَّعم وروىَّال ِّ

(.َُّقلت:َّ(ا ختمهَّيفَّعشر((.َُّقلتَّإينَّأط قَّأفضلَّمنَّذلكَّقال:َّ))ا ختمهَّيفَّعشرين:َّ))قالَّالق آن؟َّأق أ

َُّأط قَّأَففَضلَّمنَّ صََّّذلكََّقال:َّفَمإينِّ (َرخ  مذي:َّدديثَّدسٌنَّصح ح.،َّ(يلر َّقالَّال  

ىََّّاَفعحق قًََّّ َُّيسم  سمَّمنها
َّقر َّكل  َّبعقس مَّامُلصحمَّإىلَّثالثنيَّقرسَم، َّالْ ضَّقااَّبيضَّاليلَمء هلذا

زَبنيرَّاجُلزءَّإرَّمواََّسَّثمَّقَََّأرباع،ََّّثَمن ةََُّّءَُّزفَّواجلَُّجزءًا،َّ َّ،َّىلَّدر مَّج ىَّ.َّوعىلَّهذاَّالع قس دزبَّأربيةَّأرباعٍَّوكل 

ََّعَملَّاملََشارَقة.

اربة:ََّفلُهمََّتقسر ٌمَّآخ ََّيعلمَّعنَّال َْ اَّامل َ اَضَُّأخ ى.أم  غف عرهادٍَّمنهم،َّوألر ابقَّباجف َّع قس مَّالس 

َّذلكَّقااَّف يقَّمنَّاليلَمءَّبوضعَّعالماتَّللوقمَّوالوصل،َّإعانةَّللقارئَّعىلَّفهمَّآياتََّّ َوبرجانبر

َّالق آنَّالك يمَّوتدب  َّميان ه،َّفالوقمَّعىلَّماَّتمَّميناه،َّووصلَّماََّلَّيعمَّميناهَّلهَّأث َّكبريَّيفَّالِهمَّوالع دب .

اللةَّعىلَّالكلَمتَّالعيََّس الماتَّجانب كَمَّوضيتَّعََّ َّجُسَّةَّللد  امع،َّمعََّوضعََّخطٍّ دَّعندهاَّالَقارئَّوالس 

جود. ُعَّالس 
يََّموضر َُّأفقيََّفوقَّالَكلمةَّال عيَّهر

َّ

*َّ*َّ*َّ

َّ
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 .ِةري ِخا اأَله ِتور ي ُصِف بِطالضَّ : قواعُدادُسالسَّ املبحُث

ي يمَّصحمَّتوضعَّيفَّآخ َّاملََُّّاإلسالم ة،كً َّانعشاًراَّيفَّالبالدَّاألََّ(َّهيَّ))دِص(ملاَّكانتَّروايةَّ

َّوايةَّبسندَّهذهَّال َِّّ َّ.بطوقواعدَّالض 

َّالوةَّةَّالعَِّّعىلَّك ِ  ََّّكونَّدل الًَّللقارئرَّلعَََّّوسأنقلها َّح حة.الص 

لق اءةََّّكويف َّالَّاألسديبنَّاملْريةَّماَّيوافقَّروايةَّدِصَّبنَّسل َمنََّّبطَّعىلوُضَّعبَّهذاَّاملصحمَّكَُّ"َّ

ََّّعبدَّاهللَّمحنعبدَّال ََّابييَّعنَّأيبَّالع ََّّجودَّالكويف َّالن ََّّأيبعاصمَّبنَّ ِ َّعَّ،لميبنَّدب بَّالس  انَّنَّعًَمنَّبنَّع

َّ."بيَّكيبَّعنَّالن ََّّوأيبَّبنأيبَّطالبَّوزيدَّبنَّثابتََّّوعيلَّبن

ِ َّالعيَّبيثَّهباَّاخلل ِةَّال  ََّّاَّرواهَّعلماءَّالرسمَّعنَّالمصاحفخذَّهجاؤهَّممَّّوأٌََّّ َّ–نَّااشدَّعًَمنَّبنَّع

َّالذيَّواملصحمَّاملدينة،جيلهَّألهلََّّصحمَّالذيواملََُّّوالشااَّومكة،والكوفةَّالبصةََّّإىل-عنهَّاهللَّريض

َّ لداينَّاَّأبوَّعم وماَّنقلهَّالش خانَّيفَّذلكََّّروعيوقدََّّ،منهااملنعسخةََّّوعنَّاملصادمَّنِسه،بهََّّاخعص 

َّاينَّعندَّاالخعالف.معَّت ج حَّالً ََّّ،جاحسل َمنَّبنَّنَََّّوأبوَّداود

َّمم ََّّخذتَّطريقةوأََُّّ َّعلماءَّالضبطضبطه َّقرره َّوردَّيفَّكعابََّّا َّطرَّبعىلََّضََّّ از))الطَِّّعىلَّدسبَّما

َّاز(  َّاخلََّ َّلإلماا ََّّيسنََّالع َّ( َّبيالماتَّاخلل لَّبنَّأمحد َّمنمعَّاألخذ ََّّمنَّعالماتبداًلََّّاملشارقة،َّوأتباعه

َّواملْاربة.األندلس نيَّ

عنَّعيلَّبنَّأيبََّّ،السلميبنَّدب بََّّعبدَّاهللَّعبدَّال محنعنَّأيبََّّينطريقةَّالكوفيَّّعدَّآياتهََّّوات بعتَّيفَّ

َّ(َّلإلمااَّه (الز ََّّ))ناظمةكعابََّّيفَّوردَّماَّدسبَّعىلَّ–َّعنهَّاهللَّريضَّ–طالبَّ وغريهاَّمنََّّاطبي،الش 

َّآية.4504َّط يقعهمَّعىلََّّوآيَّالق ءانَّالِواصل،الكعبَّاملدونةَّيفَّعلمَّ

َّبيانَّ َّالث ََّّوأخذ َّأجزائه َّأوائل َّالسََِّّلثين َّمنَّتينوأحزابه َّالنِع(َّ))غ ثَّكتابَّوأرباعها مةَّلليال َّ(

َّ َّه (الز ََّّ))ناظمةوََّّ،ِاقيسالص  َّ(َّالب ان(َّ))تق قوََّّ،وُشدهااطبيَّ(َّلإلمااَّالش  وََّّعويل،م خَّحممدَّللش 

َّاملخل اليت.(َّأليبَّعب دَّرضوانَّ(بنيتاوالكاءَّ  َّالقََُّّ))إرشاد
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أيبَّالقاسمَّعم َّبنَّحممدََّّ))كعابمنََّّ،صحفالمَُّولَّالملحقَّبآخرَّالجدَّيفَّهومدنيََّّّهمكيََّّّخذَّبيانوأَُّ

َّبيضها.(َّعىلَّخالفَّيفَّوالع ِسري(الق اءاتََّّ))كعبوَّ(الكايف(بنَّعبدَّا

َّعىلَّقوفالتيَّعقدتهاَّلتحديدَّهذهَّالوََُّّيفَّجلساتهاَّوقوفهَّوعَلماتهاَّمماَّقررتهَّاللجنةَّخذَّبيانوأََُّّ

َّةَّمنَّاملَُّالعيَّظه تَّهلاَُّمس شدةَّيفَّذلكَّبأقوالَّاألئم ََّّاملياينَّهَُّعفََّضَّاقعََّسبَّماََّدَّ َمءَّالوقمَّلينَّوعَُِّسِّ

َّواالبعداء.

ََّّ َّالس  َّبيان َّوُأخذ َّكتب  َّمن َّوهيَّوالحديثَّعل َّخَلفَّيفَّخمسَّمنهاَّقه َّالف ََّّجداتَّومواضعها ،

َّ.واليلق–واالنشقاقََّّ–جمَّوالن ََّّ–صََّّاآلت ة:َّورجداتَّالواردةَّيفَّالسان ةَّبسورةَّاحلجَّوالس َّجدةَّالً َّالس َّ

ذَّبيانَّمواضعَّالسكََّ َّبالع لقيَّمدهاَّواطب  ة((َّوُش))الَشََّّندَّحفصَّمنتاتَّع َّوُأخ  نَّوُتي فَّك ِ  عها

َّأفواهَّاملشايخ.

َّ

*َّ*َّ*َّ

َّ
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 .ِطْبلضَّا الحاُتطصا: ُعاِبالسَّ املبحُث

َّ(َّفوقَّد فَّاليل ة،َّيدلَّعىلَّزيادةَّذلكَّاحل فَّفالَُّينفطقَّبهَّيفَّالوصلرَّ°)َّوضعَّالّصفرَّالُمستدير -0

َّ  .چۇئ  ۆئ  چ       چېئ  ېئ  ىئچ       چۈئچ    چڌ   ڌ  چ،َّنحو:َّوالَّيفَّالوقمر

ََّّالقائموضعَّالّصفرَّ -5 چ     چچ  ،َّنحوقِاًَّعىلَّزيادهتاَّوصالًَّالَّوَّفوقَّألمَّبيدهاَُّمعح كَّيدل 

َّ. چېئ  ېئچ عيَّبيدهاَّساكن،َّنحوَّمهلتَّاأللمَّال َّوأَُّ چڇ  ڇ ِ َّاملُسعط لَّمنَّوضعَّالصِّ

ًفُلَّ َّمر َُّمعح ََِّّّفوقهاَّوإنَّكانَُّدكمها َّوتًبتَّوقًِا،َّليداَُّثبوهتاَّال عيَّبيدها َّتسُقطَّوصالً ا كَّيفَّأهن 

 وصالً.

0- َّ َّعىلَّسكونَّذلكَّاحل فَّ)بدونَُّنقطة(َّ)ووضعَّرأسَّخاءَّصغيرة (َّفوقَّأيَّد فَّيُدل 

َُّمظفَه ٌَّ ََّّوعىلَّأن ه َّنحو َّالل ستَاُن، َ ُعه چ  چٱ  ٻ چ   چحتيب  جتچ   چۇئەئ  وئ   چبح ثَّيقف

 چٿ    چ  چىت 

4- َّ َّعىلََّّكونَّمعَّتشديدَّالحرفَّالتّاليوتعريةَّالحرفَّمنَّعَلمةَّالس  لَّيفَّالً َّإيُدل  ينَّادغااَّاألو 

َّ َّنحو: َّكامالً، ک  چ   چڀ  ڀ چ  چۅ  ۋۋچ  چٻ  ٻچ إدغامًا

 عىلَّأرجحَّالوجهنيَّف ه.چٱ     ٻچ وكذاَّقولهَّتياىل چک  

َّنََّلَّيفَّالً َّيدلَّعىلَّإدغااَّاألو َّاليَّشديدَّالت َّوتعريتهَّمعَّعدمَّت َّ -2  چ  لَُّاقصاًَّنحوَّمنَّيقواينَّإدغاما 

خِائهَّعندهَّفالَّهوَّمظه َّدعىَّيق عهَّالل سان،َّوالَّهوَُّمدغمَّدع ىَّإ.َّأوَّچڻ  چ چڄ 

 .چپ  پ  پ  چ   چٺ  ٿ   چ   چى  ائ  چ يقلبَّمنَّجنسَّتال هَّنحو:َّ

كونََّّووضعَّميمَّصغيرةَّ)م( -4 اكنةََّبَدلَّالس  نَّأوَّفوقَّالن ونَّالس  َّعىلَّاحل كةَّالً ان ةَّمنَّامُلنو  يدل 

َّ َّعىلَّقلبر چ     چۈ  ۈ  ٴۇ چ م َمًَّ،َّنحوََّّأوَّالن ونرََّّالع نوينرََّّمعَّعداَّتشديدَّالباءَّالعال ةَّيُدل 

 چڻ    چ     چہ   ھ  ھ       

https://www.google.com.sa/url?q=http://daralma3aref-quranya.blogspot.com/2011/02/4.html&sa=U&ei=YRtgU8nJLcaEOKL3AQ&ved=0CDYQ9QEwBQ&usg=AFQjCNHzIURiPG1KgaaQh_Ao-2UTT_HaIA
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نَّنحو:َّدلَّعىلَّإظهارَّالعنويًٍََََََََُّّّّّّّّيَََُّّكستني(َّهكذا:أوَّ)ضمعنيَّأوَّفعحعنيَّ:حركتينلوتركيبَّا -7

َّعَّتشديدَّالع َُّيُهَمَّهكذا:ًٍَََََََََُُّّّّّّّّّمََّوتعابَُّچڃ  ڃ  ڃ     چچ ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ      چ چی  ی     چ ايلَّيدل 

 چڎ  ڈ  ڈ      چ     چچ  ڇچ    چەئائ  ائچ  .عىلَّاإلدغااَّالكاملَّنحو

 چڦ  ڄ  چ  چڎ  ڈ  چ نحو:ََّّدغامَّالناقصاإليدلَّعىلََّّتابُُعهماَّمعَّعدمَّالّتشديدوتََّ -8

ف ك بَّاحل كعنيَّ، چژ  ژ     ڑ  ڑ   چ   چے    ھھ  چ چڈ  ڈ    چ ،َّنحوَّ:َّخفاءَّاإلأوَّ

 ي يعهَّعنه.وتعابيهَمَّبمنزلةَّتَََّّ،نَّعىلَّاحل فكوبمنزلةَّوضعَّالس َّ

َّوالحروفَّالصغيرةَّ -0 لن طقَّهبا،َّوجوبَّاةَّوعىلَّأع انَّاحل وفَّامل وكةَّيفَّاملصادمَّالُيًَمن  ََّّتدل 

ٻ  ٻ  پ  پ چ   چٱ  ٻ  ٻچ  چٻ  ٻچ      چٻ  ٻ چ نحو:َّ

ََّّ.چھ  ھ  ے  چ   چ

ََّة،َّولكنَّهذهَّاألد فَّمح اءَّبقدرَّد وفَّالكعابةَّاألصل  ََّّوكانَّعلماءَّالضبطَّيلحقون لكَّيفَّذََّتَيس 

َّاللةَّعىلَّاملقصود.املطابع،َّفاكعِىَّبعصْريهاَّيفَّالد َّ

لَّيفَّالن طقَّعىلَّاحل فَّاملُلحقَّالَّعىلَّالبدللهَّبدٌلَّيفَّالكعابةَّاألصل  ََّّوإذاَّكانَّالحرفَّالمتروك ،َّةَُّعو 

َّ َّچٺ  چنحو: َّونحو، چٿچ َّچٹٿ چ، فإنََّّچڦڤ  ڦ  ڦچ َّچۇئ ۇئ  چ:

َّعىل،ََّّتتَّالصادَّنيوضيتَّالس ادَّأشه َّوذلكَّيفَّلِظ:ََّّأنَّدل   .  چڍ  چ الن طقَّبالص 

ب ريي،ََّّهمدَّفوقَّاحل فَّيدلَّعىلَّلزوا(َّ~ووضعَّهذهَّالعَلمةَّ) -09 َّالط  َّاألَصيلر ًاَّزائدًاَّعىلَّاملَدِّ مد 

چ    چَّچۆڭ  ۇ  ۇچ َّچڦچ َّچڳ  ڳچَّچچچ َّچے  چَّچٱچ  :وتتنح

َّچڄ  ڄ     چَّچچ  ڇ  ڇ   َّعىلَّتِص لَُّييلمَّمنَّفنِّ والَُّتسعيملَّهذهََّّ،الع جويد،

َّمنَّ َّكًري َّيف َّغلطاً َُّوضَع َّكَم َّآمنوا، َّمًل َّألمَّمكعوبة، َّبيد َّألمَّحمذوفة َّعىل اللة َّللد  اليالمة

 املصادم،َّبلَّتكعبَّءامنواَّهبمزةَّوألمَّبيدها.
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العيَّيفَّجوفهاَّرقمَّتدلَّهب ئعهاَّعىلَّانعهاءَّاآلية،َّوب قمهاَّعىلَّعددَّتلكَّاآليةَّائرةَّالُمحَلّةَّوالد َّ -00

َّ َّنحو ڎ    ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ     ڑ   ک     ک  ک   چيفَّالسورة،

َمَّيفَّرَّ؛َّوتوجدَّدائولبعةَّفلذلكَّالَّتوجدَّيفَّأوائلَّالس َّوالَّجيوزَّوضيهاَّقبلَّاآليةَّا چک    گ   

 أواخ هاَّ.

 .جزاءَّواْلحزابَّوأنصافهاَّوأرباعها(َّعل َّبدايةَّاْلڑالعَلمةَّ)َّوتدل -05

َّأفقيَّفوقَّكلمٍةَّيدلَّ -00 جدةووضعَّخطٌّ  .عىلَُّموجبَّالس 

َّالعَلمة -04 َّ( ۈ) ووضعَّهذه َّنحو:بيد جدة َّالس  َّيدلَّعىلَّموضع ۀ  ۀ     ہ  ہ  چ كلمة

ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ   ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  

 چۈۆ  

َّالن َّ -02 َّالُمعي نةَّالخالية ََّّقطة َّووضع كلَّالوسط ََّّالش  اء َّال   َّتت َّتياىلكَم َّقوله َّيف    گ   ک چ :

اَّدائ ةَّاطَّيضيوهنوكانَّالن ق ََّّ،لكستت ة،َّوإمالةَّاأللمَّإىلَّال اء.َّيدلَّعىلَّإمالةَّالِعحةَّإىلَّاچگ

َّمح اءَّفلَمَّتََّ .يس  كلَّامُلَيني   َّذلكَّيفَّاملطابعَُّعدلَّإىلَّالش 

دةَّمنَّقولهَّتياىل:َّوفوقَّآخ َّامل مَُّقب لَّالن َّقطةَّالمذكورةَّووضعَّالن َّ -04   ۆ  ۆ  ۈ   ۈچنَّاملُشد 

ِعني(َّكمنَُّي يدَّالن ََّّچٴۇ  ۋ  َّاحل كطقَّبرضم َّيدلَّعىلَّاإلشَماَّ)وهوَّضمَّالش  ةَّةَّإشارةَّإىلَّأن 

 طق(.ةَّ)منَّغريَّأنَّيظه َّلذلكَّأث َّيفَّالن َّاملحذوفةَّضم َّ

.َّچۅۋ   ۅچ :َّقولهَّتياىلكَّوقَّاهلمزةَّالًان ةفَّ(•ووضعَّنقطةَُّمدّورةَّمسدودةَّالوسطَّ)َّ -07

 .األلمعىلَّتسه لهاَّبنَيَّاهلمزةَّويدلَّ

ََّّينَّفوقَّالحرفَّاْلخيرَّيفَّبضعَّالكلماتحرفَّالسَِّّووضعَّ َّكتَّعىلَّذلكَّاحل فَّيفيدلَّعىلَّالس 

ِ َّكعةَّيََّدالَّوصلهَّبَمَّبيدهََّسَّ نَّالَّخالفَّمكتَّبرَّووردَّعنَّدِصَّعنَّعاصمَّالس َّ،َّسسريةَّمنَّغريَّتن
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َّ ڄ     ڄڦچورةَّيس،َّونونَّبُسَّ چوئوئەئ  چبسورةَّالكهم،َّوألمَّ، چېېچ اطب ةَّعىلَّألمَّط يقَّالش 

َّالقرَّچ ني،َّچچ  چچ چوالاَّ امة،بسورة ِر ِِّ َّاملط ََّّبسورة َّاحلاق َّ    چېئۈئچ وجيوزَّيفَّهاءَّ َّان:وجهةَّبسورة

كت،َّأحدهما َّ.چېئ چ :َّإدغامهاَّيفَّاهلاءَّالعيَّبيدهاَّيفَّلِظَّوثانيهما:َّإظهارهاَّمعَّالس 

َّالموضعَّعل َّوجهَّاإلظهارَّمعَّالس ََّّ َّوذلكَّبرَّهَّهَُّت ألنَّكت؛وقدَّضبطَّهذا وضعَّعالمةَّوَّاألرجح،

كونَّعىلَّاهلاءَّاألوىل،َّمعََّت يدَّاهلاءَّالً َّ اللةَّعىلَّاإلظهارَّووضعَّد فَّالس  ان ةَّمنَّعالمةَّالع شديدَّللد 

نيَّعىلَّهاءَّ ِ َّعىلَّالسكتَّعل هاَّسكعةَّيسريةَّبدونَّتَََّّلةللدالَّچېئۈئچ السِّ َّاإلظهارَّالَّيسٍَّن عحققَّ؛َّألن 

الًَّإال َّبالس َّ  كت.وصف

َّعل َّصلةَّهذهَّالهاءوإلحاقَّواوَّصغيرةَّبعدَّهاءَّضميرَّ -08 َّالُمفردَّالغائبَّإذاَّكانتَّمضمومةَّيدل 

 َّ.ةَّيفَّدالَّالوصلبواوَّلِظ  َّ

وإلحاقَّياءَّصغيرةَّمردودةَّإل َّخلفَّبعدَّهاءَّالّضميرَّالمذكورَّإذاَّكانتَّمكسورةَّيدلَّعل َّ -00

َّب اءَّلِظ  ََّّصلتها َّوتكونَّهذهَّالصِّ َلََّّب ييَّإذاط َّالَّلةَّبنوع هاَّمنَّقب لَّاملدَِّّةَّيفَّدالَّالوصلَّأيضاًَّ

َّ.چۀ  ۀ  ہ  ہ    ہ    ہ   چ  كعني:َّنحوَّقولهَّتياىلَّبمقدارََّدََّّمد َّعَُّيكنَّبيدهاَّمهز،َّفََّ

َّ كاٍتَّبعََّدَّرمقدارَّأََّبرََّّ،َّوُُتد َّز،َّفعوضعَّعل هاَّعالمةَّاملدَِّّامُلنِصلَّإذاَّكانَّبيدهاَّمهٌََّّب لَّاملدَِّّوتكونَّمنَّقَََّّ

 چڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  چ وقولهَّجلَّوعال:َّ  چڃڃ  ڃ   ڃچ أوَّمخسَّنحوَّقولهَّتياىل:َّ

َّدِصاًَّ َّهاءَّضمريَّللُمِ دَّالْائبَّبواوَّلِظ  ََّّ،والقاعدةَّأن  لَُّكل  مََّيصر ةَّإذاَّكانتَّمضمومة،َّعنَّعاصر

َّأنََّيعح  َّوياءَّلِظ  َّ سورةَّبرشطف استثن َّمنَّذلكَّماََّّد َّوقََّها،َّاءَّوماَّبيدََّبلَّهذهَّاهلََّكَّماَّقََّةَّإذاَّكانتََّمكف

َّيأتي:

م َّسورةَّيفَّچڈچ َّلِظَّمنَّاهلاء–(0َّ) هاَّدِصاًََّّفإن ََّّ،الز  َّ.صلةَّبدونََّضم 

َّيفَّسوريَتََّّچگ  چاهلاءَّمنَّلِظَّ-(5َّ) َّهَّسَكنَها.ن َّإي اءَّفَََّّاألع افَّوالش 
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ََّأيضاًَََّّسكنهاَّفإن هَّالن مل،َّسورةَّيفَّچگچَّلِظَّمنَّاهلاء–(0َّ) مريَّهاءَّقبلََّماََّسكنَّوإذا. َّالض 

كَّاملَذكورة، َّيف  چڦ   ڦ  ڦ چ :َّتياىلَّقولهَّيفَّچپ چ  لِظَّيفَّإال ََّّيصلهاَّالَّفإن هَّبيدهاَّماَّوت  

َّالِ قان.َّسورة

ََّسَّأم َّ َّلئَََّسََّّافَّكاَّأََّاَّقبلهاَُّمعح َِّّأكانَّمَََّّواءًَّاءََّسَّهَّاهلََّكنَّماَّبيدَّهذرَّاَّإذا َّاهلاءَّالَّتوصلَُّمطلقاً؛ َّفإن  َّال َّاكنًا

َّساكنان.َّعَُّجَيعمََّ

َّ.چڄ  ڄ    چ ََّّچۈئ  ېئ    ېئ     چ   چٺ  ٺ  چ،َّچڱ  ڱچ  :نحوَّقولهَّتياىلََََّّّّ

َّ

*َّ*َّ*َّ

َّ
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 .لوقِفا : عالماُتامُنالثَّ املبحُث

ََّّعالمةََُّّ(مت) َّ.چڦ  پ  پ  پٻ   ٻ  ٻ  ٻ  چ،َّنحو:َّزمالوقفَّالَل 

َّعالمةَُّال) َّالوقفَّالممنوعَّ( َّنحو: ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ    ۆڭ  ڭ   ۇ  ۇچ،

َّ.چۋ  

ۇ  ۆ     ۇۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭچ حو:َّ،َّنََّرفينستويَّالط َّمََُّّاًَّجواز،َّزائ َّالوقفَّالَجََّّعالمةََُّّ( )

َّ.چۆ  ۈ  

  ېئوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ     ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ       ېئچ َّ:،َّنحوول صلَّأََّمعَّكونَّالوَََّّ،ائزالوقفَّالَجََّّعالمةَُّ(َََّّّ)

َّچىئ  ىئ  ىئ     ی  ی  ی       ی    جئ    

:َّ،َّنحوعل َّاآلخرقفَّالوَََّّصح َّيَََّّينََّلََّوضعََّحيثَّإذاَُّوقفَّعل َّأحدَّالمََّب ََّّ،قفقَّالوََّعانَُّتَََّّعالمةََََََََََََُّّّّّّّّّّّّ

َّچڀ   ڀ    پپ  پٻ  ٻ  ٻ   پچ 

  ڑڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑچَّ:نحوَّول ،قفَّأََّمعَّكونَّالوََّ،َّائزالوقفَّالَجََّّعالمةَُّ(  ڑ      )

َّچک  ک   ک

*َّ*َّ*َّ

َّ

َّ

َّ

پپ

 ڃ
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َّنماذجَّمنَّالمصاحفَّالقديمة:

َّ

َّيفَّهذهَّالصورةَّيظه َّنقطَّاإلع ابَّالذيَّوضيهَّأبوَّاألسودَّالدؤيل.

َّ

َّاآلي.يفَّهذهَّالصورةَّيظه َّ َّوضعَّدائ ةَّمطموسةَّإشارًةَّإىلََّعدِّ
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 ٌةم اِتخ 

َّوليلَّالد َُّ َّبيلمَّالض  َّاإلملامة َّبطارسَُّيدركَّمنَّخاللَّهذه َّالس َّهدَّالذيَّبذلهَّعَُّقدارَّاجلَُّمرَّ: لمَّلَمء

منَّعلَمءََّّونمصحمَّ،َّدعىَّالَّيبقىَّد فَّمنَّغريَّضبطَّأوَّعالمةَّ،َّوكانَّاملعقدَِّّعابةَّيفَّاملَُّضبطَّالكرَّلرَّ

َّ َّعىلَّكََُّّل َسَّ وفَّ،َّفقالَّابنَّجماهدَّ:َّ))َّوََّ عَّاحلَُّضبطَّمجََّنَّتَُّبطَّالَّي ونَّأََّالض  ََّّعَُّقََّيَََّّ ٍفََّدََّّلِّ َمَّن َّلَّ،َّإرَّكفَّالش 

فَّذََّاَّإرَّىلَّمََّعَََّّعَُّقََّيََّ ََّّاَََّل ََّّبطرَّمالواَّإىلََّضََّّهَُّيدََّلَمءَّبََّاليََُّّن َّ((َّ،َّلكرَََّّسَّبََّعََّلَّالفَّكََُّيشف :َّ))وإذاَّكانََّّاين فَّ،َّفقالَّالد ََّدََّّكلِّ

َّفسب ُلََّّةرَّ اءََّصح حَّالقرَّمَّتََّادرََّصَّطَّاملََّقفَّنَََُّّبَّبَََّسَّ ََّّوتق قَّاأللِاظَّ... َّيََُّّنفَّأَََّّ ٍفََّدََّّكلِّ َّبرَّق َََّّدَّوّف  اَّمم ََّّطرَّقفَّالن َّه

ََّّ كةرَّاحلَََّّنََّهَّمرَّسعحق َّيََّ ََّّكونرَّوالس  َّذلكَّ،َّوالَُّيَََّّغريرَّوَََّّمزرَّواهلَََّّدَِّّواملَََّّدَِّّوالش  ََّّ((.هرَّلَِّّلكَّدونَّكَُّذَََّّيضرَّبََّبرََّّص 

َّ.-أعلمواهللَّ-

 لإلسَلمَّوالسنة.َّ،َّبمدينةَّالرياضَّحفظهاَّداراـه4222عامََّّبحمدَّاهَّللَّتمَّالكتاب

َّ

*َّ*َّ*َّ

َّ

َّ

َّ

َّ

َّ

َّ

َّ

َّ
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